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     An Giang, ngày  11 tháng 10 năm 2021 

Kính gửi:  

  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

  - Sở Y tế; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021 của Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả 

phòng chống dịch bệnh trong tỉnh đang được kiểm soát tốt, nhằm tăng cường sức 

khỏe cho người dân sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng 

của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo như 

sau: 

1. Thống nhất chủ trương cho phép người dân được tham gia các hoạt động 

thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe ngoài trời, nhưng không tập trung quá 10 

người tại một điểm và trong cùng một thời điểm, phải đảm bảo tuân thủ 5K và 

các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và của Tỉnh. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND 

các địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; đảm bảo người dân tham gia 

hoạt động thể dục thể thao ngoài trời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 theo quy định. 

3. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào mức độ 

nguy cơ, điều kiện dịch bệnh của từng khu vực và địa phương quyết định và tự 

chịu trách nhiệm; đồng thời hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện; đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan và 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; 

- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh; 

- Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

   Lê Văn Phước 
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